Gioconda .22
Guia de Instalação
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1 - Guia Superior
2 - Guia Piso
3 - Perfil Batente
4 - Acabamento Magnético
5 - Módulo
5a - Perfil Fechamento
5b - Perfil Dorso
5c - Perfil Abertura
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5a

Fixe no alto o guia superior (1). Retire a fita
dupla face da guia do piso (2) e fixe no piso no
alinhamento da guia superior.

B

Atenção!
Posicione o perfil
batente de modo
que os furos fiquem
sempre acima do
gancho

Atenção!
Fixe a guia inferior de modo que os furos de
drenagem fiquem do lado externo do vão

C

Insira o módulo completo dentro das duas guias
(5a + 5b), encaixe o perfil de fechamento (5a)
no perfil batente já fixado. Ao encostar, levante
ligeiramente o perfil de fechamento (5a) para
permitir o encaixe do gancho.

Posicione os perfis batente (3) dentro das
guias e fixe-os dos dois lados.

D

furo

gancho

Repita a mesma operação do lado oposto
para a fixação do perfil dorso (5b).

Aperte contra o piso o perfil
abertura (5c) para conectar
sua parte inferior dentro da
guia do piso.

E

Após movimentar o perfil fechamento, estique
os fios, superior e inferior, através da conexão
posicionada no perfil batente.

F

Se necessário estique individualmente cada
fio , sua regulagem está localizada no perfil
dorso.

Para terminar encaixe
o acabamento
magnético (4) no perfil
fechamento (5a).

Gioconda .22
Guia de Instalação
A Catumbi Telas agradece por ter adquirido a mosquiteira Gioconda .22, aconselhamos a ler atentamente o conteúdo
deste documento e conservá-lo para futuras consultas. Este manual fornece todas as informações necessárias para a
instalação, uso e manutenção. As instruções, os desenhos e demais conteúdo presentes neste manual são de natureza
tecnica reservada não podendo ser reproduzido, nem integralmente, nem parcialmente.

Advertência
As telas mosquiteiras são destinadas à proteção contra insetos e pequenos répteis e não garante a segurança ou evita
a entrada de pessoas, também não impede de crianças caírem pela janela.
O produto é dotado de uma guia de piso, apesar de pequena é necessário tomar uma atenção especial durante a
passagem para evitar tropeços.
Para pessoas com dificuldade visual, a rede poderá ser pouco visível, se aconselha a sinalizá-la com sinais coloridos.
Em condições de vento excessivo aconselha-se a fechar a tela.
Nossa empresa se reserva o direito de modificar parcialmente ou totalmente o produto sem aviso prévio, não sendo
responsável por quaisquer dados incorretos.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de adulteração, modificação ou intervenção efetuada sem aviso prévio.

Uso
Fechamento da tela mosquiteira
Abrir o perfil fechamento deslizando ao longo da guia do piso até encostar no acabamento magnético.
Abertura da tela mosquiteira
Puxe o perfil fechamento deslizando sobre a guia do piso até a tela ficar totalmente compactada na parte interna do
perfil de alumínio.

Manutenção
Faça somente as operações indicadas neste manual.
Para a lavagem externa do produto utilize apenas água e sabão neutro, tenha o cuidado de executar um bom
enxaguamento. Resíduos de sabão contribuem para a diminuição da vida útil do produto.
Evite o uso de óleo, graxa, detergente, abrasivos ou solventes, a lubrificação pode ser efetuada com spray de
silicone.
Aconselhamos a utilização do produto pelo menos uma vez a cada três meses para evitar o emperramento do
mecanismo.

Contato
A Mosquiteira Gioconda .22 é um produto italiano com distribuição exclusiva da Catumbi Telas para o mercado
brasileiro, para dúvidas de instalação ou uso entre em contato com os canais abaixo:
Fone: (19) 3272.6233
E-mail: campinas@catumbi.com.br
Para mais informações acesse nosso site: www.catumbi.com.br

Catumbi Telas, desde 1.936 desenvolvendo soluções.

